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Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat koulutusohjelman alaan seminaarien 

muodossa. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi muiden opintojen ohessa kestäen koko 

opintojen ajan. Jokainen opiskelija käy kuuntelemassa vähintään 30 h koulutusohjelman 

alaan liittyviä, pääasiallisesti englanninkielisiä seminaareja/esityksiä. Kurssiin sopivista 

seminaareista ilmoitetaan koulutusohjelman nettisivuilla. Opiskelijat pitävät myös oman, 

englanninkielisen seminaariesityksen harjoittelujaksostaan tai lopputyönsä aiheesta (ks. 

ohjeet alla), opponoivat vähintään yhden esityksen sekä kuuntelevat vähintään kolmen 

Vikebin opiskelijan seminaariesitykset. Opiskelijat pitävät koko seminaarikurssin ajalta 

oppimispäiväkirjaa, joka hyväksytetään koulutusohjelman koordinaattorilla kurssin 

päätteeksi. 

Ohjeistus oppimispäiväkirjan pitämiseen 

 

Oppimispäiväkirja voidaan määritellä luennolla / seminaarissa esitettyjen pääasioiden ja 

muiden tärkeiden huomioiden kuten oman mielenkiinnon sekä omien tulkintojen ja 

kysymysten muodostamaksi tekstikokonaisuudeksi. Oppimispäiväkirja on siis 

pohdiskelevaa raportointia, ei alkuperäisesityksen suoraa referointia. Oppimispäiväkirjan 

tarkoitus on toimia välineenä oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen apuna. Hyvä 

oppimispäiväkirja kommentoi ja erittelee seminaarin ydinajatuksia ja samalla arvioi 

opiskelijan omaa oppimisprosessia. Oppimispäiväkirjan kirjoitusta varten on hyvä tehdä 

seminaarin aikana muistiinpanoja sekä reunahuomautuksia ja kirjoittaa ne puhtaaksi 

kotona opetustilaisuuden jälkeen. Oppimispäiväkirjaan kirjoitetaan jokaisesta luennosta / 

seminaarista lyhyt kuvaus, jossa näkyy mm. seuraavat asiat: 

 Jokaisen esityksen otsikko, esittäjä, seminaarin/esityksen päivämäärä ja kesto 

 Lyhyt kuvaus esityksessä esitetyistä pääasioista 

 Mitä opin kuulemastani? Mitkä olivat asiat, jotka jäivät mieleeni tästä 

esityksestä/seminaarista? 

 Mitä jäi epäselväksi, mistä voin ottaa selvää myöhemmin? Mistä asiasta haluaisin 

vielä lisätietoa? 

 Minkälaisia ajatuksia esitys/seminaari herätti? 

Oppimispäiväkirjan voi kirjoittaa joko suomeksi tai englanniksi. Oppimispäiväkirjaa ei 

arvostella, mutta seminaarikurssin hyväksytty suoritus edellyttää oppimispäiväkirjan 

hyväksyttämistä koulutusohjelman koordinaattorilla. 

 

Ohjeistus oman esitelmän pitämiseen 

 

Opiskelijat pitävät oman, englanninkielisen seminaariesityksen harjoittelujaksostaan tai 

lopputyönsä aiheesta (kesto n. 20 min). Mikäli esitys pidetään harjoittelusta, esitelmässä 

voidaan esitellä yleisellä tasolla harjoittelupaikka, siellä tapahtuva toiminta sekä menossa 

olevat projektit. Tämän lisäksi opiskelija voi esitellä projektin, jossa itse oli mukana sekä 

omat työtehtävät. Muista hankkia esityksellesi Vikebin opiskelijoiden joukosta opponentti, 

joka perehtyy aiheeseenne etukäteen ja esittää muutaman aiheeseen liittyvän kysymyksen 

esitelmästänne sekä arvioi esitystänne. Oman seminaariajan sopimiseksi, ota yhteys 

koulutusohjelman koordinaattoriin. 


